
এই সংখ্যায়:
মূল ঘ োষণো সমূহ

আসন্ন ঘ োঙ্গল এবং চীনো 
নববষষ (CNY) উদযো ন

১৮ই ডিসসম্বর ২০২২-এ 
আন্তর্ষ োডিক অডিবোসী ডদবস 
(IMD) উদযো ন

জানুয়ারি
২০২৩

প্রবাসী শ্ররিকদেি জনয একটি 
িারসক ই-রনউজদেটাি



অরিবাসী শ্ররিকদেি (MW) অরিকাি এবং োরয়ত্ব সিূহ

িূে ঘ াষণা সিূহ

আপরন রক একজন MW রহসাদব আপনাি অরিকাি এবং োরয়ত্ব সম্পদকে সদেতন?

আপরন রক জাদনন আপনাি রনদয়াগকতে া রক কিদত পাদিন অথবা কিদত পাদিন না?

আপরন যরে আিও জানদত োন, অনগু্রহ কদি রনদেি রেঙ্কগুরে ঘেখ্ুন

আপরন যরে আিাদেি অরিকাি এবং
োরয়ত্ব সম্পরকে ত ঘপাষ্টািগুরে ঘেদখ্ থাদকন, তদব ঘকন
আপনাি জ্ঞান পিীক্ষা কিদবন না?

আিাদেি টিক টক রিরিওগুরে ঘেখ্ুন ঘযখ্াদন আিিা
রবরিন্ন MW-ঘেি তাদেি অরিকাি এবং োরয়ত্বগুরেি উপি
পিীক্ষা কদি থারক এবং ঘেখ্ুন কতগুরে প্রদেি উত্তি আপরন
সঠিকিাদব রেদত পাদিন!

রসঙ্গাপদুি (SG) আগিদনি পদূবে https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-
beforearrivinginsg

রসঙ্গাপদুি বসবাস এবং কাজ কিা https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-
wheninsg

বার়িদত ঘেিত যাওয়াি পদূবে https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-
beforereturninghome

সংরক্ষপ্ত ঘপাষ্টাি https://go.gov.sg/mwrr-summary

টিক টক রিরিও অংশ ১ https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-part1

টিক টক রিরিও অংশ ২ https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-part2

টিক টক রিরিও অংশ ৩ https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-part3

https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-beforearrivinginsg
https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-wheninsg
https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-beforereturninghome
https://go.gov.sg/mwrr-summary
https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-part1
https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-part2
https://go.gov.sg/rightsandresponsibilities-part3


সকল িোডমল MW-ঘদর 
শুি ঘপাঙ্গে উৎসব-এর শুসিচ্ছো র্োনোডচ্ছ!

ঘপাঙ্গে রক?

ঘ োঙ্গল ঐডিহযগিিোসব একটি ফসল কোটোর উৎসব যো 
প্রচুর ফসসলর র্নয ধনযবোদ র্োনোসনোর উসেসযয  োলন করো 

হয়।

ঘপাঙ্গে সম্পদকে  আিও জানদত আগ্রহী?

১৫ই জানুয়ারি (িরববাি) ঘতরুসান আিরস-ঘত যোন,  
সকাে ১১টা ঘথদক েপুিু ১টা পযেন্ত আমোসদর অংযীদোরসদর 
দ্বোরো প্রস্তুিকৃি ডবডিন্ন কোযষকলো  উ সিোগ এবং আমোসদর 

সোসে ঘ োঙ্গল উদযো ন করসি!

২২ঘশ জানুয়ারি CNY হওয়ায়, আিিা সকে েীনা 
MW-ঘেি জানাদত োই

শুি
েীনা নববষে!

আপনাদেি জনয ঘয সব কাযেকোপ আিাদেি সংগ্রদহ
আদে তাি জনয নজি িাখু্ন!

ঘপাঙ্গে উৎসব



১৮ই রিদসম্বি IMD-ি প্রিান অনষু্ঠান

আন্তজে ারতক অরিবাসী 
রেবস (IMD) ২০২২

ঘগিস

১০ই ডিসসম্বর IMD-র উসদ্বোধনী অনষু্ঠোসনর সোফসলযর  সর, আমরো ১৮ই ডিসসম্বর ডলটল ইডিয়োসি
আমোসদর IMD-র প্রধোন অনুষ্ঠোসন প্রচুর িীড় ঘদসেডি।

পািেিিযান্স এবং অনষু্ঠাদনি বুথ সিূহ
আমোসদর অংযীদোররো আমোসদর MW বনু্ধসদর র্নয
এসকর  র এক ডবডিন্ন আকষষণীয় কোযষকলো এবং
 োরফরমযোসের আসয়োর্ন কসর ঘরসেডিসলন।

 োরফরমযোসের  োযো োডয, এমন অসনক বেু ডিল
ঘযেোসন আমোসদর MW-ঘদর সোসে সহোয়িো মলুক
িেয ঘযমন প্রিোরণো প্রডিসরোধ এবং প্রোেডমক
ডচডকৎসোর দক্ষিো ঘযয়োর করো হসয়ডিল।

ঘগম বেু সমূহ ঘযমন আসকষ ি ঘমডযন এবং
এয়োর হডকও ডিল অনযোনয অসনক কোযষকলোস র
মসধয একটি যো আমোসদর MW বনু্ধসদর
উ সিোগ করোর র্নয IMD চলোকোডলন সমসয়
আমোসদর অংযীদোররো প্রদোন কসরডিসলন।

ঘগম বেু ঘেসক সোংসৃ্কডিক  োরফরমযোে  যষন্ত,
আমোসদর MWs বনু্ধসদর ডবডিন্ন অনষু্ঠোন এবং
কোযষকলোস র মোধযসম সমোদর করো হসয়ডিল যো
দযষকসদর ডবসমোডহি কসরডিল।

আমরো আযো কডর ঘয IMD ২০২২ আমোসদর
MWs বনু্ধসদর একটি স্মরণীয় ডদন ডিল এবং
আমরো ২০২৩ সোসল আমোসদর  রবিী IMD
অনুষ্ঠোসন আ নোসদর ঘদেোর র্নয উন্মেু!

সবেদশষ খ্বি এবং আপদিট ঘপদত আিাদেি রনজস্ব 
েযাদনেগুরেদত আিাদেি অনুসিণ করুন!

ACE গ্রুদপি ঘেসবুক পষৃ্ঠা

ACE গ্রুদপি TikTok েযাদনে

MOM-এি ইউটিউব েযাদনে

আপরন অংশ রনদত পাদিন 
এিন রবরিন্ন বাস্তব এবং
অনোইন কাযেকোপ সম্পদকে  
আিও জানদত এখ্াদন QR 
ঘকাি স্ক্যান করুন

http://www.go.gov.sg/ace-facebook
http://www.go.gov.sg/ace-tiktok
https://www.youtube.com/MOMsingapore
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